
             

   

                                                             ΘΕΜΑΤΑ 

1ο   α)   Με τι είναι ίσο το άθροισµα των γωνιών ενός :  i ) οξυγωνίου  τριγώνου 

                    ii) ορθογωνίου τριγώνου    

              iii) αµβλυγωνίου τριγώνου.                                 
ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  

    β)  Κάθε τετράπλευρο που έχει τις  ………………… πλευρές του……………………..                             

     λέγεται παραλληλόγραµµο. Τότε έχει ίσες και τις απέναντι ……………….. και τις 

     απέναντι ………………και οι διαγώνιοι  ………………………… 
                           ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 

           

 γ) Τι είναι το τραπέζιο , ποιές οι βάσεις του , ποιά η διάµεσός του και ποιό το ύψος του; 

       Με τι είναι ίση η διάµεσος  ενός τραπεζίου ;                                         
                                                   ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 δ)  Ποια είναι η σχέση µιας εγγεγραµµένης µε µια επίκεντρη  γωνία που βαίνουν στο ίδιο  

τόξο; Ποιό είναι το µέτρο µιας εγγεγραµµένης γωνίας που βαίνει σε ηµικύκλιο ; 
            ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

      ε) Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται εγγράψιµο και πότε εγγεγραµµένο σε κύκλο;  

          Με ποιά κριτήρια διαπιστώνουµε αν ένα  τετράπλευρο είναι εγγράψιµο; 
             ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

   

   Η σωστή απάντηση κάθε ερώτησης του 1ου θέµατος βαθµολογείται µε 5 µονάδες                                                 
 

2ο.  ∆ίδεται το  τρίγωνο ΑΒΓ  µε  ΑΒ > ΒΓ . Στην ΑΒ παίρνουµε σηµείο ∆ ώστε Β∆ = ΒΓ. 

    Από το ∆ φέρνουµε  ευθεία  (ε1) παράλληλη στην ΒΓ  και από το Γ ευθεία (ε2) παράλληλη 

στην ΑΒ. Οι (ε1) και (ε2) τέµνονται στο σηµείο Ε . Αποδείξτε ότι  η ΒΕ  διχοτοµεί την γωνία  
∧

Β  του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

3ο.  Το τρίγωνο ΑΒΓ  έχει  
∧

Α = 90
ο 
, 

∧

Γ =30
ο
 και Β∆ διχοτόµο της  γωνίας  

∧

Β . Να αποδείξετε ότι     

Α∆ = 
3

ΑΓ  

 

4ο.  Οι διαγώνιοι ενός (κυρτού) εγγραψίµου τετραπλεύρου  τέµνονται στο σηµείο Ε. 

    α)  Αποδείξτε ότι τα τρίγωνα ΕΑΒ και ΕΓ∆ καθώς και τα ΕΑ∆ και ΕΒΓ  είναι όµοια. 

    β)  Αποδείξτε ότι : ΕΒ ·Α∆ · ∆Γ  =  Ε∆ · ΑΒ · ΒΓ.        
                              

                               ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2
ο

,3
ο

 ΚΑΙ 4
ο

.       

Η σωστή απάντηση κάθε  θέµατος από τα 2
ο
,3

ο
 και 4

ο
  βαθµολογείται µε 25 µονάδες 

 

 . 


